Mother’s Day 2012
By Eliana Zerbinatti para o Country Craft Studio

Medida: 86 x 86 cm
Grau de dificuldade: Médio
Técnicas empregadas: Piecing e quilting à máquina

Material necessário:
- 1,50 m de tecido de algodão Verde (topo e forro)
- 30 cm de tecido de algodão Rosa
- 30 cm de tecido de algodão Creme
- 1 fat quarter (50 x 75 cm) de tecido de algodão Xadrez
- 1 m de manta acrílica Poly R2
- Linha de costura na cor Natural
- Linha para quilting
- Placa de corte, régua e cortador circular
Cortando os tecidos
- Tecido Verde:
2 quadrados de 18 x 18 cm
4 quadrados de 10x 10 cm
2 faixas de 9 x 72 cm
2 faixas de 9 x 87 cm
- Tecido Rosa:
12 quadrados de 10 x 10 cm
9 quadrados de 3 x 3 cm
- Tecido Creme:
16 quadrados de 10 x 10 cm
8 retângulos de 9 x 17 cm
2 quadrados de 18 x 18 cm
- Tecido Xadrez:
12 faixas de 3 x 33 cm
Você pode assistir algumas das técnicas utilizadas aqui no nosso vídeo: http://bit.ly/Kf9WQh
Preparando a montagem dos blocos:
Coloque os doze quadrados de 10 x 10 cm do tecido Rosa junto a 12 quadrados da mesma medida do
tecido Creme, direito com direito.
Faça um traço de ângulo a ângulo em cada quadrado de tecido Creme.
Passe uma costura em cada lado das linhas traçadas.
Corte os quadrados ao meio, exatamente sobre as linhas traçadas. Você vai obter 24 quadrados formados
por dois triângulos cada (quadrados de triângulos perfeitos).
Corte ao meio, de ângulo a ângulo os quatro quadrados de 10 x 10 cm de tecido restante formando 8
triângulos.
Corte ao meio, da mesma forma, os quatro quadrados de 10 x 10 cm do tecido Verde, formando 8
triângulos.
Costure esses triângulos nas extremidades dos retângulos de 9 x 17 cm do tecido Creme, cuidando para
que fiquem 4 voltados para a direita e 4 para a esquerda.

Corte ao meio, de ângulo a ângulo os dois quadrados de 18 x 18 cm do tecido Creme, formando 4
triângulos.
Montagem do bloco:
Costure os quadrados de triângulos perfeitos, formando uma carreira com 3 quadrados.
Faça outra carreira com dois quadrados e costure um triângulo de tecido Creme na extremidade da
carreira.
Costure outro triângulo em um quadrado de triângulo perfeito.

Monte o bloco costurando os retângulos nas laterais dessa formação e depois costure um dos triângulos
de tecido Creme na ponta, conforme a imagem a seguir. Faça 4 unidades do bloco.

Costure uma faixa de 3 x 33 cm do tecido Xadrez entre dois blocos e depois costure uma faixa em cada
lateral.

Repita com os outros dois blocos.

Costure um quadrado de 3 x 3 cm do tecido Rosa na extremidade de duas faixas de 3 x 33 cm do tecido
Xadrez e depois costure outro quadrado de 3 x 3 cm entre essas faixas. Repita mais duas vezes.

Junte as faixas às carreiras de blocos.

Costure as faixas de 9 x 72 cm do tecido Verde nas laterais do trabalho.
Depois costure uma das faixas de 9 x 87 cm na parte superior e outra na parte inferior do trabalho. Está
pronto o topo!
Montando o sanduíche:
Corte o forro na mesma medida que o topo.
Coloque o topo sobre a manta acrílica e sobre o topo coloque o forro, direito com direito.
Alinhave começando do centro para fora, primeiro em “X” e depois em “+”.
Faça uma costura ao redor, fechando todo o contorno.
Retire o alinhavo, abra um pequeno trecho e revire para o direito.
Faça o quilting da forma que desejar, livremente ou acompanhando as linhas de costura (quiltando no
vale).

Este trabalho foi criado e executado pela quilter e designer Eliana Zerbinatti para uso pessoal do usuário, não sendo permitida a reprodução
total ou parcial, bem como a publicação ou veiculação em qualquer meio de comunicação, inclusive internet. O não cumprimento dos fatores
acima sujeitará o usuário aos rigores da Lei de Direitos Autorais.

